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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

Děti v naší mateřské škole stále něco tvoří, seznamují se s novými
věcmi, sportují, hrají si, navazují kamarádství.
V průběhu školního roku nastupují do MŠ děti mladší tří let. Práce s tak
malými dětmi je náročnější a vyžaduje něhu a individuální přístup učitelky.
Tyto děti se však brzy zařazují mezi ostatní děti. Osvojují si režim dne, učí se
pravidelnosti, získávají stravovací návyky, hygienické návyky, chodí na delší
vycházky, cítí se dobře v kolektivu starších dětí, učí se mezi nimi žít.
Starší děti pracují podle týdenních témat obohacených o různé kulturní
a tělovýchovné aktiviy. Děti navštívily zámek v Lešné, kde se v období
Adventu seznámily s tradicemi v krásně vyzdobených zámeckých komnatách,
navštívily Divadlo loutek Ostrava, podílely se na programu k rozsvícení
Vánočního stromu v Jistebníku, svým vystoupením přispěly k vítání občánků
v Jistebníku. Nejstarší děti se věnují sportovní gymnastice v tělocvičně místní
ZŠ v Jistebníku. Děti ukončily kurz plavání v plaveckém bazénu ve Fryčovicích,
kde se zúčastnily výuky, relaxovaly ve vířivce i v sauně.
Děti si užívaly masopustního času. Podílely se na výzdobě mateřské
školy, poznávaly zvyky a tradice. Rovněž se podílely na přípravě kultuního
programu s názvem „CUKRÁRNA“, se kterým vystoupily na školním
maškarním plese v Jistebníku.
Jesliže počasí dovolí, stráví děti týden na lyžích a čerstvém vzduchu
v lyžařském středisku Skalka v Ostravě - Porubě, kde jsme si prožili krásné
chvíle ve dvou předešlých sezónách.
Zároveň bychom se chtěli zmínit o sponzorech naší Mateřské školy,
kterým touto cestou chceme poděkovat za finanční a materiální podporu.
K nim patří:
- firma Jiří Horňáček Jistebník - panu Jiřímu Horňáčkovi
- manželé Axmannovi
- TIGRESSA s. r. o., p. Alžběta Benová
- ISMM Production Business Cooperation s. r. o. Ing. Miloslav Cváček, Ph.D.
- manželé Baukovi, Jistebník
- manželé Tomáškovi, Jistebník
- paní Monika Littnerová, Jistebník
- manželé Honovi, Jistebník
- fa Ploty Hýl, pan Patrik Hýl
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- pan Tomáš Bystřičan a paní Michaela Khýrová, Jistebník
- pan Jan Lipina, Fotoateliér Jistebník
Rovněž děkujeme dalším "bezejmenným " dárcům a sponzorům.
Informace k organizaci zápisu dětí do mateřské školy
pro školní rok 2016/2017
Mateřská škola Jistebník, okres Nový Jičín, p. o. oznamuje, že zápis dětí pro
školní rok 2016/2017 proběhne ve dnech od 2. 5. 2015 do 6. 5. 2015.
Rodiče si mohou přihlášku vyzvednout v době od 7:00 do 14:30 hodin
v budově mateřské školy v Jistebníku č. p. 325.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 let. Žádosti o přijetí
dítěte budou posuzovány dle platných „Kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání“.
Věra Vaňková, ředitelka MŠ

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

V úterý 26. 1. 2016 se konal
zápis dětí do 1. ročníku základního
vzdělávání
pro
školní
rok
2016/2017.
K zápisu se dostavilo 19 dětí. O
odročení začátku školní docházky
zažádali tři zákonní zástupci.

U zápisu byli jako každý rok
přítomni zástupci Obecního úřadu
v Jistebníku a Spolku rodičů a
přátel školy. Darovali dětem
praktické dárky a my jim za to
děkujeme.
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V průběhu měsíce března, dubna a května bude realizován projekt
Setkávání, při kterém budou docházet budoucí prvňáčci se svými rodiči do
školy. Termíny setkávání 1. 3., 22. 3., 12. 4., 3. 5., 24. 5. 2016 odpoledne
v 16.00 hodin, učebna 1. ročníku. Každé společné setkání s vyučujícími I.
stupně bude zaměřeno na plnění úkolů a cvičení pro rozvoj hrubé a jemné
motoriky, sluchového a zrakového vnímání, předmatematických představ
a rozvoje slovního vyjadřování. Pro rodiče jsou zajištěny odborné přednášky,
které se týkají školní zralosti, připravenosti a logopedie. Při vzájemném
setkávání se také lépe poznají děti a rodiče se svými budoucími učitelkami.
Mgr. Šárka Storzerová

Dne 12. 2. 2016 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci, kteří prošli
úspěšně třídním kolem, se snažili vybojovat si postup do okrskového kola.
Žáčci první třídy si pak recitaci vyzkoušeli úplně poprvé, a tedy mimo soutěž.
Všem se vystoupení moc povedlo. I větší děti slavily úspěchy, některé byly
sice hodně nervózní, ale nakonec se vše vydařilo a zbývalo jen netrpělivě
očekávat výsledky.
Do okrskového kola v Bílovci nakonec postoupili první tři soutěžící
z každé kategorie.
Mgr. Lenka Kurečková
1. kategorie
(2. a 3. třída)

1. místo
2. místo
3. místo

2. kategorie
(4. a 5. třída)

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

3. kategorie
(6. a 7. třída)
4. kategorie
(8. a 9. třída)
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Adéla Kratochvílová
Vojtěch Stiler
Ondřej Štolfa
Sára Šeděnková
Monika Štábová
Matyáš Klepek
Linda Hudcová
Lukáš Chytil
Nikolas Klein
Eliška Štandlová
Alice Ondovčáková
Natálie Dobešová
-

Chtěla bych Vás informovat o novinkách, které jsme zařadily do
jídelníčku. Vzhledem k neustále se měnícím nutričním hodnotám doporučené
stravy, jsme zařadily do našeho jídelníčku pro děti menší změny. Dle
nutričního doporučení, bychom měly zařazovat více zeleninových polévek,
luštěnin a obilovin, např. kuskus, jáhly, pohanku a bulgur.
Samozřejmě, že pokrmy z těchto surovin budeme připravovat postupně
a byly bychom rády, kdyby si děti tuto zdravou stravu oblíbily. Dětský jazýček
je ale mlsný, ale možná si cestu najde. Úpravu pokrmů se snažíme neustále
vylepšovat, protože každý ví, že se jí hlavně očima.
Ovoce a zeleninu připravujeme denně, jídelníček jsme obohatily o
krájenou čerstvou zeleninu, kterou si mohou děti vybrat podle sebe (rajčata,
papriky, ředkvičky, mrkev) saláty mají v nabídce stále.
Stejně tak zajišťujeme vaření obědů pro cizí strávníky. Nové zájemce
z řad našich občanů rády uvítáme.
Erika Čechovská, vedoucí školního stravování
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V sobotu 20. 2. 2016 se uskutečnil v kulturním domě dětský maškarní
ples, který pořádala Základní škola Jistebník a Spolek rodičů a přátel školy.
Zúčastnili jste se ho?
To jste udělali dobře, určitě jste se skvěle pobavili se dvěma veselými klauny.
Ti se celé odpoledne starali o naši dobrou zábavu. Děti i rodiče si mohli
zatančit a ukázat svoji šikovnost v tanci s balónky, mezi bublinami různé
velikosti, v tanci pod šňůrou…
Program začal vystoupením kroužku zumby, pokračoval vystoupením dětí
z mateřské školy a žáků základní školy. Všechna vystoupení byla taneční a
rytmická.
Kdo nechtěl tančit
s klauny, mohl si jít zkusit
štěstí v rybolovu, na kole
štěstí, nebo si koupit losy do
tomboly. Ceny byly lákavé.
Velmi těžký úkol
dostala komise, která měla
vybrat nejpěknější masky.
Proč? No, protože všechny
byly moc pěkné, vtipné a
milé.
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Na plese samozřejmě
nechybělo bohaté občerstvení,
např. výborné koláčky, káva a
spousta sladkostí.
Příprava takového plesu
je finančně i časově náročná, a
tak chceme poděkovat členům
SRPŠ,
jejich
rodinným
příslušníkům,
zejména
J. a M. Šidíkovým, R. Raškovi,
M. Vitochovi, p. L. Pleskotové a sponzorům, bez nichž bychom takový ples
nemohli uskutečnit.
Bc. Kateřina Pleskotová
Sponzory maškarního plesu byli:
Obecní úřad Jistebník, Chov ryb, KB-blok systém, p. M. Littnerová, Mary Kay,
Myslivecké sdružení Jistebník, Platan, s. r. o. Semily, Potraviny Hruška,
Potraviny J. Richter, Restaurace Na obci - V. Mamula, Restaurace Oáza - P.
Matěj, Reataurace u Matěje - R. Ledvina, Řeznictví Patrik – P. Kučera, Spolek
rodičů a přátel školy, TJ Jistebník, Truhlářství P.Storzer a členové SRPŠ M.
Šidíková a I. Matula.

Dne 24. 2. 2016 naši školu
navštívilo divadlo z Pardubic.
Jmenovali se Pernštejni. Celá škola
se sešla v tělocvičně, kde na nás
čekali dva páni. Po té, co jsme se
usadili, ti páni začali mluvit o
Lucemburcích. Řekli nám plno
zajímavých věcí o Karlu IV. a jeho
rodičích i synech. Neříkali nám
jen zajímavosti a historii o
Lucemburcích, ale hráli taky
divadlo a spoustu scének, které
byly velmi zábavné.
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Abychom se nenudili, tak do jednotlivých scének zapojili i nás. Vždy si
vybrali nějaké dobrovolníky, kteří pak měli dělat, co se jim řekne. Prvním
dobrovolníkem byl David Pasker z deváté třídy, který si měl vyzkoušet být
rytířem. Herci ho oblékli do brnění, dali mu štít a různé zbraně a nakonec mu
nasadili přilbici. Při jeho oblékání nám
popisovali, co vlastně jednotlivé věci jsou a
k čemu slouží. Nakonec se nám David ukázal
a představení pokračovalo.
Mezi další dobrovolníky patřil Marek
Straka, Jirka Tyleček a Lukáš Chytil. Ti
dostali suknice (oděv, který vypadá jako
šaty, ale je to oděv rytířů), přilbice a koně
(ten byl ovšem papírový a na tyčce). Kluci
jezdili na koních s bodcem (dřevěná tyč) a
měli se trefovat do různých terčů. Za to pak
dostávali body a ten, kdo měl nejvíce bodů,
byl pasován na rytíře.
Našim školním
rytířem se ten den stal Lukáš Chytil.
Po skončení představení se nás herci
ptali, zda na ně máme nějaké otázky, u
kterých jsme se všichni, dokonce i p.
učitelky, zasmáli.
Alice Ondovčáková, 8. třída

ZE ŽIVOTA CHOVATELŮ

/Jan Höpp, předseda/

Rád bych se poohlédl za rokem 2015. Jaký byl pro Jistebnické
chovatele? V loňském roce jsme navázali na novou tradici pořádání výstav
drobného zvířectva v našem chovatelském areálu. Pro jeho zvelebení a
komfort návštěvníků jsme vybudovali zastřešené posezení, které se při
výstavě velice osvědčilo. V letošním roce budeme pokračovat v jeho finálním
dokončení. Chtěl bych poděkovat především příteli Augustinu Novákovi, který
celou výstavbu přístřešku koordinoval a trávil velké množství času při jeho
realizaci. Zároveň bych chtěl také poděkovat všem členům základní
organizace, kteří se na výstavbě podíleli.
8

Jak se vedlo našim členům ve výstavní činnosti? Loňský rok byl velice
úspěšný. Naši členové posbírali mnoho cen za své odchovy drůbeže a králíků.
Chtěl bych především vyzvednout naše zasloužilé chovatele - přítele Beláka
s Aljaškami, přítele Prischinga s Vídeňskými modrými králíky a přítele
Jedličku s Velkými světlými stříbřitými králíky. Velice mile překvapila
přítelkyně Vašková s početnými odchovy husy labutí, na které byla radost se
podívat. Určitě bych mohl jmenovat i další chovatele, kterým se výstavně
velmi dařilo. Ale nesmím opomenout největší chovatelský úspěch našeho
chovatelského benjamínka Vojtíška Hőppa, a to udělení výstavního titulu
„MISTR ČR junior“ za králíky, kdy vystavil na Celostátní výstavě drobného
zvířectva svou kolekci Aljašek s bodovým ohodnocením 380 bodů a získal
rovněž pohár pro nejlepší kolekci králíků mladého chovatele.
A co nás čeká v roce 2016?
Jako každoročně v měsíci březnu to bude Výroční členská schůze, kde
zhodnotíme rok minulý a stanovíme plány na rok letošní. Samozřejmostí jsou
práce na dohotovení přístřešku a zvelebování výstavního areálu. A hlavně to,
co z nás dělá chovatele, a to odchov mláďat a jejich porovnání s konkurencí na
výstavách.
Rád bych vás chtěl pozvat na tradiční výstavu drobného zvířectva, která
se bude konat o prázdninách - ve dnech 19. a 20. srpna 2016 - v prostoru
chovatelského areálu.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům a Obecnímu úřadu Jistebník,
kteří nás velmi významně podporují v naši činnosti. Rovněž bych chtěl
poděkovat rodinným příslušníkům, kamarádům, známým a všem občanům za
přízeň, protože chovatelství není koníček, ale diagnóza.

OBECNÍ KNIHOVNA OZNAMUJE

/Jana Majerová, knihovnice/

Rezervace knih:
Pokud vlastníte čtenářský průkaz a e-mailovou adresu, kterou jste dali
knihovně, můžete si rezervovat jinému čtenáři vypůjčenou naši knihu. V
posledním zpravodaji už byl postup popsán.
Po zkušenostech čtenářů chci upřesnit, že rezervace v naší knihovně je
zdarma. Při zadávání pinu RR PP DD zadejte datum narození na poslední dvě
číslice. Vzor: 12. 3. 1998 zapište jako 980312. Až se kniha vrátí na knihovnu,
pošlu Vám email.
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JISTEBNÍK V POHYBU z. s.

/Martin Otto, předseda spolku/

Stalo se:
13. 2. 2016 – 2. ročník Jistebnické lyže
Lyžařský závod se nakonec vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám
uskutečnit nemohl, nicméně autobusového zájezdu na Praděd se zúčastnilo
54 lyžařů či turistů. Lyžaři si užili hlavně odpolední lyžovačku, běžkaři si zajeli
z Ovčárny na Červenohorské sedlo a zpět a turisté většinou zvládli vycházku
na Praděd a někteří i na Švýcárnu. Z Pradědu jsme dostali od Figurů nabídku k
uskutečnění závodu při jarním lyžování koncem března či začátkem dubna.
Moc letošnímu uskutečnění závodu nevěřím, ale nikdy neříkej nikdy. A když
to nevyjde letos, tak snad příští rok.
1. 2. - 5. 2. 2016 – jarní školní prázdniny
Během jarních prázdnin jsme zajistili chod stávajících sportovních kroužků a
s účastí dětí jsme byli vcelku spokojeni. Potěšila nás účast dětí, které do
cvičení běžně nedocházejí.
Naše současné aktivity v tělozvičně ZŠ v Jistebníku:
Sportovní kroužky pro děti:
Míčové sporty: pondělí 15.45 -17.15
Ping – pong:
úterý 14.30 – 16.00
Badminton:
čtvrtek 15.00 – 16.30
Sebeobrana:
pátek 14.30 – 16.00
Vážení rodiče, pošlete své dítě alespoň do jednoho z kroužků. Můžete tak
nastartovat jeho vztah ke sportu, který je jednou z variant, jak se Vaše dítě
může alespoň na chvíli vyhout nyní tak oblíbenému připojení k síti, PC hrám,
bezcílnému posedávání po autobusových zastávkách či v nejhorším případě
drogám. Osud svých dětí máme ve svých rukou. A těch pár peněz za zkoušku
určitě stojí!!!
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Gymnastika ve školce: každé úterý dopoledne, cvičení se účastní až 20 dětí
ve věku 5 – 6 let
INFO PRO RODIČE DĚTÍ:
Cena vstupu do systému návštěvy kroužků za 4 měsíce (březen –
červen) je 1.000,- Kč za 1 dítě, s přihlášením od května pak 500,- Kč. Dítě
může za tento poplatek navštěvovat dle svého zájmu buď 1, či klidně všechny
4 kroužky. Vybrané peníze slouží k zaplacení mezd profesionálních trenérů,
jejich dopravy a případně k doplnění materiální výbavy kroužků. Peníze,
prosím, zašlete na náš transparentní účet číslo: 2200743991/2010, do
zprávy pro příjemce pak uveďte jméno dítěte a případně navštěvovaný
sportovní kroužek. Platbu můžete dle potřeby rozložit časově na 2 poloviny.
Aktivity našeho spolku v tělocvičně ZŠ Jistebník pro dospělé:
Ping – pong:
úterý 17.00 – 19.00
Badminton:
čtvrtek 17.30 – 19.30
Nové zájemce o tento druh sportování mezi sebou rádi přivítáme.
Chystáme:
pátek 18. 3. – 18.00 hod. - nekuřácká Hospůdka Na Hřišti
schůzka zájemců o účast ve 2. ročníku Jistebnické tenisové ligy. Probereme
návrhy na styl organizace turnaje.
středa 23. 3. 2016 – 18. 00 hod. - nekuřácká Hospůdka Na Hřišti
1. schůzka organizačního týmu Jistebnického půlmaratonu 2016. Máte – li
zájem o zapojení se do našeho týmu, jste zváni.
květen 2016 – zahájení zápasů 2. ročníku jistebnické letní tenisové ligy –
zájemci, hlaste se již nyní.
12. – 15. 5. - cyklovýlet na jižní Moravu (nyní 21 přihlášených), zájemci hlaste
se na: markrut@seznam.cz
21. 5. 2016 – termín konání 6. ročníku
Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu –
zájemci o účast v některém ze 4 závodů, dětské
olympiádě, ale i zájemci o dobrovolnickou činnost v
organizačním týmu se již mohou přihlašovat na našem
webu: www.vh-pulmaraton.cz
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Řekněte o našem závodu svým známým, kolegům v práci, spolužákům... Pro
letošní ročník máme novinku pro teenegery – zájemci o závod zaplatí
startovné pouze 50 Kč.
Jako doplňkový program pro děti chystáme mj. bungee trampolínu
(náklady 19.000,- Kč), celkové náklady za aktivní program pro děti pak
odhadujeme na cca 30.000,- Kč. Hledáme firmy či spoluobčany, kteří by nám
s úhradou těchto výdajů formou daru pomohli. Zdůrazňuji, že se nebude
jednat o veřejnou finanční sbírku, nýbrž o žádost o finanční dar. Prvních
1.000,- Kč nám již zaslal na náš transparentní účet Aleš Kučera ml. Děkujeme.
Naším hlavním cílem pro rok 2016 je kromě organizačního
zvládnutí výše zmíněných aktivit vybudování alespoň provizorního
kurtu pro volejbal či nohejbal, ideálně na hřišti u ZŠ TGM Jistebník.
Veškeré info k výše zmíněným aktivitám naleznete rovněž na našem webu
www.jistebnikvpohybu.cz
Za Jistebník v pohybu z. s. Martin Otto email: martin.otto@seznam.cz
Prodáme nepoužitý boxovací pytel
Vzhledem k tomu, že zatím nevyšel náš záměr s vybudováním druhé cvičební
plochy v předtělocvičně ZŠ, nabízíme k odprodeji nepoužitý boxovací pytel vč.
uchycující konzoly, vše za 1.800,- Kč. Zájemce si ho může po domluvě
prohlédnou osobně, je opřený v rohu předtělocvičny za regály s míči. Konzola
je na skříni se sportovními pomůckami. Případný zájemce nechť se hlásí na
adresu: martin.otto@seznam.cz

DANIELA STILEROVÁ tel.: 739 067 615
MARTIN KRUTIL
tel.: 608 882 110
Podzim, zima trénink:
- ZŠ T.G.M. Jistebník
- STŘEDA - 15:30 - 16:30, 16:30 – 17:30
Jaro, léto trénink:
- tenisový kurt Jistebník
Cena tréninku: 350Kč/měs. (1x týdně trénink)
Celoročně přijímáme nové děti – tenis.jistebnik@seznam.cz
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Fotbalový turnaj přípravek partnerských klubů
FC Baníku Ostrava
sobota 23. 4. 2016 – 9.00 hod. - hřiště TJ Jistebník
Pokusíme se o 1. propojení našeho fotbalového klubu
TJ Jistebník s týmem FC Baník Ostrava. Kromě přípravky FCB přijedou do
Jistebníku rovněž např. týmy ze Studénky, Bílovce, Mokrých Lazců, Hlubiny,
Velké Polomi, Horního Pomoraví (tito kluci budou hrát odpoledne rovněž
přestávkový zápas při ligovém utkání Baník - Liberec) a další. Součástí turnaje
pod pracovním názvem „Bavíme se fotbalem“, bude rovněž doprovodný
program s plněním disciplín fotbalové abecedy.
Přiveďte na hřiště své děti, nebudete litovat. Pokusíme se k účasti
pozvat i některou legendu FCB. Zároveň žádáme jistebnické fandy FCB, aby
nám s organizací turnaje, hlavně pak s disciplínami fotbalové abecedy přišli
pomoci. Samozřejmě v baníkovských barvách!!!
Pokud se partnerským klubem stane rovněž TJ Jistebník, profesionální
trenéři Baníku zajistí v Jistebníku ukázkové tréninkové jednotky s
jistebnickými žáčky i dorostenci. Zároveň se ti nejšikovnější mohou zúčastnit
tréninku přímo v rámci tréninkového cyklu Baníku.
Pořadatelem turnaje je FC Baník Ostrava ve spolupráci s Martinem Otto
a TJ Jistebník.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

Blíží se start jarní fotbalové sezóny
Milí fotbaloví fanoušci zima je sice v plném proudu, ale kolem
naší tělovýchovné jednoty se pořád něco děje. V lednu se konal tradiční
sportovní ples, na který si našlo cestu mnoho návštěvníků z obce i širokého
okolí. Velký zájem je pro nás odměnou a zároveň i povinností připravit se na
příští ples. Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Také
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu plesu. Všem moc děkujeme a těšíme se opět za rok!
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Přípravné zápasy v Bílovci:
Jistebník-Svinov 6:0, Jistebník-Dolní Lhota 3:3, Jistebník-Pustá Polom 1:1,
Jistebník-Bílovec 0:7. Zbývají odehrát ještě dvě utkání. Na termín 19.-20.3. je
naplánováno utkání s Petřvaldem. Budete informováni v rozhlase.

Rozlosování jarní sezóny 2016
Na jaro je pro naše fotbalové příznivce připraven tento program :
MUŽI
27. 3.
2. 4.
9. 4.
17. 4.
23. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Jistebník Vlčovice
Bordovice Jistebník Hukvaldy Jistebník Starý Jičín Jistebník Mořkov
Jistebník Libhošť
Jistebník Jeseník n.O. -

DOROST
2. 4. sobota
13:15
Odry
17. 4. neděle
13:00
Jistebník 23. 4. sobota
13:30
Trojan.- Bystré 1. 5. neděle
13:30
Jistebník 15. 5. neděle
14:00
Jistebník 22. 5. neděle
14:00,
Jistebník 29. 5. neděle
14:00
Jeseník
5. 6. neděle
14:00
Jistebník 11.6. sobota
14:45
Suchdol
Družstvo žáků na svůj rozpis ještě čeká.
Více zde: http://www.tjjistebnik.cz
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Tichá
Jistebník
Jistebník
Spálov
Jistebník
Kateřinice
Jistebník
Kozlovice
Jistebník
Kopřivnice
Jistebník
Odry
Jistebník
Jistebník
Bartošovice
Jistebník
Starý Jičín
Veřovice
Vlčovice
Jistebník
Libhošť
Jistebník

Závěrem bych Vás chtěl informovat o chystané Valné hromadě, která je
plánovaná na březen. Přesný termín se dozvíte z našich stránek a obecního
rozhlasu.

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
/Mgr. Jiřina Matějová/

Ještě měli organizátoři v čerstvé paměti 12. ročník FPFL 2015 a již od
podzimu do dnešních dnů na ně čekalo vyřešit mnoho organizačních změn.
K 31. 12. 2015 se rušila všechna občanská sdružení , bylo třeba vypracovat
stanovy nově zřízeného spolku a doplnit nové festivalové vedení. Během
podzimu vedení FPFL dalo žádost o zapsání spolku se všemi patřičnými
doklady na Krajský soud v Ostravě ke schválení.
Od 1. 1. 2016 festival Poodří Františka Lýska je evidován jako zapsaný spolek.
Co nového v roce 2016:
- Od 1. 1. 2016 platí nová adresa Festival Poodří Františka Lýska, z. s.,
Světlovská 2/82 742 00 Ostrava-Proskovice
- Od 1. 1. 2016 je předsedkyní FPFL, z. s. Mgr. Marie Matějová, starostka
městského obvodu Proskovice
- Od 1. 1. 2016 jsou novými členy výboru Mgr. Zuzana Kramarenková,
Mgr. Zdeněk Ševčík, oba učitelé a sbormistři
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- Od 1. 1. 2016 bude zpracovávat všechny propagační materiály grafička
Lucie Neuwirtová
Festival organizuje a svolává:
Ve čtvrtek 3. 3. 2016 v 16 hodin výbor FPFL svolává Členskou schůzi
pro pozvané zástupce tří obcí/ Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a
Jistebník/.
Ve středu 30. 3. 2016 v 16 hodin v MŠ Proskovice organizuje seminář
pro zájemce z řad učitelů našeho regionu: Jak zpívat s dětmi MŠ a ZŠ, povede
Mgr.Lenka Velikovská a Mgr.Zdeněk Ševčík.
V pátek 1. 4. 2016 v 16 hodin v ZŠ Proskovice organizuje seminář pro
zájemce z řad učitelů našeho regionu: Pohybová výchova se zaměřením na
lašské tance, povede Mgr. Yvona Voráčová.
V sobotu 16. 4. 2016 proběhne pochod Krajem Jistebnických zpěváčků.
Koncerty v obcích Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a v Jistebníku:
22. a 23. dubna 2016 Ostrava- Proskovice
13. a 14. května 2016 Stará Ves nad Ondřejnicí
4. června 2016 Jistebník
17. června 2016 Stará Ves nad Ondřejnicí
Těšíme se setkání se všemi, kteří se nechají pozvat a zúčastní se, na
festivalových akcích.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsících březnu a dubnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Zdeňka
Jurníková
85 let
Jiřina
Saalovjevová
75 let
Jaromír
Krupa
70 let
Jan
Lenoch
70 let
František Křivánek
60 let
*********
Božena
Michalíková
Šárka
Konupčíková

75 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ /Radim Jarošek/
Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách
Poodřím jste jistě narazili na různé
informační tabule a cedulky, a tak nebude
možná od věci udělat přehled těch
nejběžnějších s krátkým vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule
s velkým státním znakem bývá umístěna na
vybraných, více frekventovaných místech
při hranici CHKO.
Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na evropskou úroveň, protože tato
jednoduchá cedulka označuje jeden z typů chráněného území evropské
soustavy Natura 2000. V Poodří je to jednoduché, neboť platí, že území CHKO
se rovná Ptačí oblasti Poodří. Proto je tato cedulka na stejném označníku, jako
tabule vymezující CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast má rozlohu více než 80 km2, a tak byla uvnitř
ní vyhlášena také menší, přírodně nejcennější území, která mají specifické
ochranné podmínky.
Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu máme v Poodří jen jednu (NPR Polanská
niva), jde o přírodně vůbec nejhodnotnější území, což naznačuje slovo
„národní“ (podobně existují v památkové péči národní kulturní památky). Je
to jediný typ území, kde je přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny
omezen pěší pohyb návštěvníků pouze na cesty vyznačené orgánem ochrany
přírody. Označuje ji tabule s velkým státním znakem, cedulka s kategorií a
názvem území a pruhové značení (viz dále).
Přírodní rezervace a přírodní památky – rozdíly mezi nimi nejsou
podstatné, přírodní památky bývají častěji geologického nebo
geomorfologického charakteru. V Poodří je jich celkem osm a jejich hranice
poznáme podle cedule s malým státním znakem a cedulkou označující
kategorii chráněného území. Tabule nalezneme především poblíž komunikací,
hranice jsou však vyznačeny po celém obvodu území tzv. pruhovým značením.
To bývá většinou na stromech – dva vodorovné červené pruhy. Jeden z pruhů
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však není po celém obvodu kmene, spodní je jen na polovině. Platí, že pokud
vidíme dva pruhy - jsme mimo chráněné území a pokud jeden - jsme uvnitř.
Poslední a svým způsobem specifické jsou tabule, které označují jednotlivé
památné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si už něco pamatují
a podobně jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné označníky“. V Poodří ale potkáme mnoho různých
informačních panelů, které seznamují pěší i cyklisty s přírodou i historickými
objekty a událostmi. K těm s přírodní tématikou se vrátíme příště.
A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené tabule se státním
znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je příroda a člověk v ní
nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného: „Vstupujete do přírodně zvlášť
cenného území, chovejte se proto citlivě a nepoškozujte ho“. Je asi zbytečné
uvádět konkrétně, co je slovem „nepoškozovat“ míněno – ti slušní vědí či
vytuší… Byli bychom rádi, kdyby to byli všichni příchozí.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU A DUBNU
březen
13. 3.
19. 3.
březen
27. – 28. 3.
10. 4.
16. 4.
17. 4.

/redakční rada/

Valná hromada TJ Jistebník - Hospůdka na hřišti
Loutkové divadélko - přísálí KD – 15:00 hod.
Výroční členská schůze chovatelů
Zasedání zastupitelstva obce - přísálí KD
Velikonoce
Loutkové divadélko - přísálí KD – 15:00 hod.
Pochod krajem jistebnických zpěváčků - Poodří
Jarní koncert Dechového orchestru mladých – KD

Velikonoční svátky v letošním roce
V roce 2016 připadají Velikonoce na 27. března a Velikonoční pondělí na
28. března. Navíc v tomto roce je poprvé svátkem také Velký pátek. Školáci
budou mít volno již od čtvrtku 24. 3. Pětidenního prodlouženého volna tak
jistě půjde využít k plánování túr jarní přírodou. Ke všemu tomu se nám ještě
přimotá posun na letní čas. V neděli 27. března si ručičky na hodinkách
posuneme ve 2 h ráno o hodinu napřed.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jenž je oslavou
vzkříšení Krista. Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara, který byl
našimi praprapředky slaven již v dobách před naším letopočtem.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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A CO NA KONEC . . .
* Majitele psů upozorňujeme na úhradu poplatku ze psů, který je splatný
do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo převodem z účtu. Číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* 7. května 2016 v době od 8 do 11 hodin budou na návsi Jistebnických
zpěváčků přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem května.
Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz.
Písemné příspěvky odevzdávejte do PONDĚLÍ 18. dubna 2016.

Veselé Velikonoce, příjemnou velikonoční pohodu, dětem
bohatou pomlázku a všem hodně jarního sluníčka.
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.
* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Adresa: Jistebník 149, 742 82 Jistebník,
556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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